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तमु्ही कधी स्वत: एखादा शोध लावण्याचा प्रयत्न केला आहे
का? नसेल तर आतासदु्धा तमु्ही तो प्रयत्न करून पाहू शकता.
थॉमस अल्वा एडिसनने अगदी लहान वयापासनू वेगवेगळे प्रयोग
करून बघायला सरुु केले होत.े िग सुुंदर आर्ण सोपे करण्यासाठी
नवनवीन कल्पना आर्ण शोध लावण्यात त्याने आपले उभे
आयषु्य खचि केल.े



परुंतु थॉमस एकटा थोिुंच हे करू शकणार होता! मोठा
झाल्यावर त्याने खूप सारे शास्रज्ञ, इुंजिननअरसि, युंरतज्ञ,
कुशल कारागीर ह्या सवािना एकर आणले आर्ण मेनलो पाकि ,
न्यू िसी इथे एक प्रयोगशाळा सरुु केली. ही िगातील सवाित
पहहली सुंशोधन प्रयोगशाळा होती. त्याचे “इन्वेनशन फॅक्टरी”
असे नाव पिल.े

त्यानुंतर न्यू िसीमध्येच वसे्ट ऑरेंि ह्या भागात त्याने अधधक मोठी
आर्ण ससुज्ि अशी दसुरी प्रयोगशाळा सरुु केली. ह्या दोन्ही िागा
त्याच्या भव्य यशाच्या तसेच अनमोल अपयशाच्या साक्षीदार होत्या.
एडिसनच्या मते काही चकुा, अपयश हे नवीन शोधाुंसाठीची पेरणी
असत.े त्याने एकदा म्हटले होत,े “मला अशा हिारो गोष्टी माहहती
असतात की ज्या अजिबात चालणार नाहीत.” आर्ण तो पनु्हा
त्याच्यावर सुंशोधन करायला सरुुवात करायचा.



आि आपण आपल्या आविीचे कुठलेही गाणे
रेकॉिि करून ठेवू शकतो. पण एडिसनच्या आधी हे
शक्य नव्हत.े

एडिसनचे हटनफॉइल फोनोग्राफ हे ध्वनी रेकॉिि
करण्याचे आर्ण हवे तवे्हा ते ऐकता येण्याचे पहहले
उपकरण होत.े हा अनतशय महत्वाचा वजै्ञाननक शोध
होता. ज्यामळेु त्याला टोपणनाव पिले - "द वविािि
ऑफ मेनलो पाकि ". अुंशतः कणिबधीर व्यक्तीुंसाठी हे
फार उपयोगी उपकरण होत.े

रेकॉिि करण्यासाठी:

ससलेंिरला टीनने
झाकून घ्या. त्याला 
गोल फफरवा आर्ण 
हॉनिमधून बोला.

आवािाने 
हॉनिमधील सुई 
कुं पन पावेल

कुं पन करणारी सईु 
टीनवर छोटे 

ध्वनीतयार करेल
ऐकण्यासाठी:

पुन्हा सुई मूळ
िागी ठेवा आर्ण
ससलेंिर गोल 

फफरवा. 

सुई आधी 
साठवलेल्या 

ध्वनीवरून फफरेल
आर्ण आवाि येईल.



आि थॉमस एडिसन जिवुंत असता तर
आपण सध्या रेकॉडििंग ऐकण्यासाठी वापरत
असलेल्या नवनवीन पद्धती पाहून खूप खुश
झाला असता. परुंतु त्याच्या फोनोग्राफमळेु
तर हे सवि शक्य झाल.े

एडिसनने फोनोग्राफचा िास्तीत िास्त वापर व्हावा
ह्यासाठी त्यात सातत्याने सधुारणा केल्या. घरगतुी
आर्ण व्यावसानयक वापरासाठी वेगवेगळे मॉिले डिझाईन
केल.े

ऑफफससेमध्ये सविप्रथम फोनोग्राफ डिक्टेशन (श्रुतलेखन) मशीन
म्हणून वापरायला सरुुवात केली. त्यामळेु कमिचाऱयाुंना
सुंभाषणातनू हदली िाणारी माहहती सेव्ह करून हवी तवे्हा
ऐकण्याची सोय झाली.
बोलणारी बाहुली बनवण्यासाठी त्याने एक छोटा फोनोग्राफ
बनवला.



आि कुणाशीही सुंपकि करायचा असेल तर आपण
सगळे अगदी सहि टेसलफोन वापरतो. अॅलेक्झाुंिर
गॅ्रहाम बेलने पहहल्या टेसलफोनचा शोध लावला.
एडिसनने त्यात सधुारणा केल्या.

प्रत्येक टेसलफोनला एक ट्ाुंसमीटर (जिथून आपण बोलतो)
आर्ण एक ररसीवर (जिथनू आपल्याला ऐकू येत)े असतो.
एडिसनने एक असा ट्ाुंसमीटर बनवला की ज्यामळेु आपला
आवाि लाुंबवर पाठवता येऊ शकेल तसेच तो आवाि स्पष्ट
आर्ण मोठा असेल.

हॅलो

हॅलो

ररसीवर

ट्ाुंसमीटर

“हॅलो" हा टेसलफोनसाठी औपचाररक शब्द एडिसनने प्रचसलत केला.
अॅलेक्झाुंिर गॅ्रहाम बेल ह्याुंनी "अहो, होय" का शब्द सचुवला होता.



फोटोकॉपीचे मशीन आर्ण टॅटूची सईु ह्यात 
काहीही साम्य हदसत नाही. 

परुंतु त्या दोन्ही गोष्टी एडिसनच्या इलेक्ट्ीक पेनवर (बॅटरीवर
चालणारे पेन) आधाररत आहेत.
टॅटू मशीनप्रमाणेच इलेक्ट्ीक पेनला सईुसारखे टोक असते ती
आत-बाहेर हलवता येत.े सलहायचे असले तर पेनाच्या टोकाने
पेपरमध्ये होल पािून स्टेजन्सल बनवता येत.े त्या स्टेजन्सलवर
शाई पसरून हव्या तवेढ्या कॉपीि बनवता येतात.

बॅटरी स्टेजन्सल इुंक 
प्रेस

“अॅललस’स अॅिव्हेंचसक इन
विंरलँि” ह्या पसु्तकाचे लखेक
एसलस कॅरोल हे इलके्ट्ीक पेनचे
मोठे चाहते होत.े



बॅटरी हवीय? आि आपल्याला हवी तशी घेता येत.े
आि अनेक आकार आर्ण मापाच्या बॅटऱया बािारात
उपलब्ध आहेत.

एडिसनचा सवाित यशस्वी शोध म्हणिे ननकेल आयिनची
स्टोरेि बॅटरी. नतचा शोधलुं खरुंतर इलके्ट्ीक गािीसाठी. परुंतु
त्यासाठी िरी नतचा वापर नाही होऊ शकला तरी एडिसनने ती
इतर कशासाठी महत्वाच्या वापरता येईल ये शोधून काढले.
एडिसनच्या बॅटरीचा वापर करणारी खालील उपकरणाुंकिे एक
निर टाकूया.

खाणीत काम
करणारा 
कामगार

दीपगहृ

ट्क

गावातील घर

टे्न आर्ण ससग्नल 

िहाि आर्ण 

पाणबुिी

इलेजक्ट्क
कार 



वेंडि ुंग मशीनमधून चववष्ट खाद्य-
पेये समळण्याआधी……

सरकारातील सदस्य मतदान
करताना प्राथसमक सवुवधा
असलेल्या मतदान मशीनचा
वापर करतात.

एक्स-रे मशीनने शरीराच्या
आतील भागाची तपासणी
करणे हे अगदी सहि
सविमान्य झाले आहे.

ग्रामीण गररबाुंसाठी एखादे मोठे
वेंडि ुंग मशीन तयार करावे असे
एडिसनच्या िोक्यात होत.े
ज्यामध्ये नाणे टाकले की
कोळसा फकुं वा शतेात वपकलेले
काही येईल.

थॉमस एडिसनने सरकारसाठी वोट रेकॉििर
तयार केले. हे त्याचे पहहले पेटुंट होत.े
एकदा पेटुंट घेतले की तुमच्याकिे त्याची
कायदेशीर मालकी येत.े त्याने शोधलेल्या
वस्तसूाठी एकूण १०८५ पेटुंटची नोंद त्याच्या
नावावर आहे.

एडिसनचे फ्लोरोस्कोप हे
एक्स-रे तुंरज्ञान शोधणारे
पहहले उदाहरण आहे. त्याने
अनतशय ससु्पष्ट इमेिसे
काढता येत होत्या. हे
बेससक डिझाईन आिही
वापरात आहे.

फ्लोरोस्कोप एक्स-रे

व्हॅक्यूम-
ट्यूब



हॉलीविु शब्द कानावर पिला की आपल्या िोळ्यासमोर
चकाकते हदव,े बिे ससनेमे आर्ण ग्लॅमरस सेलेब्रिटी उभे
राहतात.

परुंतु तमु्हाला माहहत आहे का हॉलीविु हे काही ससनेमाुंचे
मळुस्थान नाही.
एडिसनच्या लॅबमध्ये खरुंतर ससनेमाला सरुुवात झाली. त्याचे
उद्हदष्ट होते की, “फोनोग्राफ िो अनभुव कानाला देतो
तसाच अनभुव िोळ्याुंनाही समळावा.”

म्हणूनच एडिसनने पहहला मवु्ही कॅमेरा बनवला. त्याचे
नाव होते फकनेटोग्राफ. आिच्या अद्ययावत मवु्ही
कॅमेरातही हीच टेक्नोलॉिी वापरली िात.े त्याने ब्लॅक
माररया (मा-रे-अहा) नावाचा सवाित पहहला मवु्ही स्टुिीओ
त्याने सरुु केला. पोलीस गस्त व्हॅनचे नावही हेच होत.े
तवे्हा मवु्ही लाईट्स नव्हत.े त्यामळेु त्याुंनी छत उघिे
ठेऊन सयूिप्रकाशाचा वापर केला. सयूािच्या प्रकाशानसुार
कॅमेरा फफरायचा.



आि आपण आपल्या आविीचा ससनेमा मोठ्या स्रीनवर
फकुं वा घरी फकुं वा फोनच्या स्रीनवर पण पाहू शकतो.

सवाित पहहली फफल्म एडिसनच्या
काईनेटोस्कोपवर दाखवली गलेी.
ह्यात धचरे पिद्यावर
पाहण्याचीसोय नव्हती. त्याऐविी
एका वेळी एक व्यक्तीला
वपपहोलमधून पाहता येत होत.े

एडिसनचा काइनेटोफोन हा पहहला प्रोिेक्टर होता ज्यात धचरे आर्ण
आवाि ससुंरोनाइज़्ि होत.े प्रोिेक्टर एका फोनोग्राफला िोिण्यात आला
होता. खूप काही उत्तम प्रतीची ननसमिती नव्हती परुंतु असे दाखवणारे ते
पहहलेच उपकरण होत.े

िेव्हा लोकाुंनी हे पहहल्याुंदा पहहले तवे्हा साधी हलती 
धचर ेपाहून देखील त ेअवाक झाले. 

एका महहलेच े
नतृ्य

माणूस 
सशुंकताना

पाण्यातील 
नाव

खास पोझ कोंबिा 
चालताना



एडिसनच्या कारखान्यात तयार झालेल्या ससमेंटच्या
रस्त्यावरून कदाधचत तमु्ही चाललाही असाल. त्याने तयार
केलेले ससमेंट धरणे, इमारती, रस्त,े फुटपाथ, अमेररकेतील
स्टेडियम अशा सवि प्रकारच्या बाुंधकामात वापरले िात.े
त्याने ससमेंटची घरेही बाुंधली. खरुंतर त्याचा हा ससमेंटचा
यशस्वी व्यवसाय एका प्रयोगाच्या अयशस्वी प्रयत्नाचे फसलत
आहे.

एडिसनने खिकाुंमधून लोह खननि वेगळे करण्यासाठी एक खास
कारखाना उभारला. त्या खननिापासनू नतथेच स्टील उत्पादनासाठी
लोखुंिाच्या ववटा तयार केल्या िात. त्यासाठी त्याने व त्याच्या
टीमने त्यासाठी उल्लेखनीय मसशनरी डिझाईन केली.

लोह खननि प्रोिके्ट अयशस्वी
झाला. परुंतु ननराश न होता टीमने
त्या योिनेत बदल केल.े त्याुंनी
दगिाचा भगुा होता त्यापासनू
ससमेंट बनवायचे ठरवले. आर्ण
त्यात प्रचुंि यश समळाल.े
मोठ्या प्रमाणात तयार झालेल्या
ससमेंटला भािणे आवश्यक होत.े
त्यासाठी एडिसनने नेहमीपेक्षा
दपु्पट अशी १५० फुट लाुंबीची
भट्टी तयारी केली.

क्रलशगं रोलसक
लोह खननि असलेल्या खिकाुंना
समक्सरमध्ये घसुळून छोटे लोह 
खननि आर्ण दगिाुंचा चरुा केला

िात असे. 

समश्रण खालच्या कुं टेनरमध्ये 
पिले की चुुंबक वापरून लोह 
खननि आर्ण दगिाचा भुगा

वेगळा केला िायचा.

च ंबर्ीय खननज ववभाजर्

चुुंबक

लोह 
खननि

उरलेला 
मातीचा 
भुगा

उरलेले 
लोह आर्ण

माती  



आि आपण समराुंबरोबर कॉम्पटुरवर चॅट करतो तवे्हा
वायर आर्ण रेडियो वेव्हि द्वारे इलके्ट्ॉननक सुंदेश
पाठवला िातो. पवूीचे टेलीग्राफ मशीन अगदी ह्याच
धतीवर काम करायचे. एडिसनने कुमारवयात टेलीग्राफ
ऑपरेटर म्हणून काम केले होत.े

आि रेिीयो वेव्हि द्वारे मोबाइल फोन, रिार,
टीव्ही तसेच रेडियोचे ससग्नल पाठवले िातात.

नुंतर एडिसनने टेलीग्राफ मशीनमध्ये अनेक सधुारणा
केल्या. त्यामळेु मेसेि िलद पाठवणे शक्य झालेच पण
त्याबरोबरीने अनेक वेगळे सुंदेश एकर पाठवणे तसेच
ववरुद्ध हदशनेे सुंदेश पाठवता येणे सलुभ झाले.

थॉमस एडिसन हा हवेतील रेडियो वेव्हि शोधून
काढणारा पहहल्या काही शास्रज्ञाुंपकैी एक होता. परुंतु
त्या वेळी त्याला ह्या शोधाची माहहती नीट साुंगता
आली नाही.



हिारॉ प्रयोग केल्यानुंतर एडिसनने घरात आर्ण ऑफीसमध्ये
वापरता येईल अशा बल्बचा शोध लावला. बल्ब सरुक्षक्षत आर्ण
तिेस्वी होता. तो खूप वेळ चालायचा. बल्बच्या शोधामळेु
आपले आयषु्य आमलुाग्र बदलले. बल्बच्या प्रकाशात शिॅो पपेट
उत्तम करता यायच्या.

आि आपल्या सधुाररत िीवनमानात थॉमस एडिसन आर्ण
त्याच्या सहकाऱयाुंच्या प्रयोगशाळेतील अद्ववतीय
कामधगरीचा मोठा वाटा आहे. एडिसनचा िगप्रससद्ध शोध-
लाईटबल्बमळेु तर मोठी राुंती झाली. रारी हदव्याच्या
प्रकाशात झोपण्यापवुी लहान मलुाुंना गोष्टी साुंगतो ते धचर
हदवा नसता तर फकती वेगळे असत.े



एडिसनचा बल्ब मोठ्या लाईट आर्ण पॉवर ससस्टमचा हहस्सा
बनल्यामळेु पणूि शहर बल्बच्या उिेिात उिळून ननघाल,े
एकदा वतिमानपराच्या मलुाखतीत एडिसन म्हणाला होता की
न्यू याकि शहरातील काही भाग प्रकाशमान करणारा मी
पहहला व्यक्ती असेल. त्यासाठी त्याला चार वषे लागली पण
त्याने आपले शब्द खरे करून दाखवले.

एडिसनने मॅनहॅटन इथे पलि स्ट्ीटवर मोठा इलेजक्ट्क िनरेटर
आर्ण पॉवर ससस्टम बनवली. त्याचे वसैशष्ट असे होते की एकाच
वेळी अनेक भागाुंना वीि पाठवता येणार होती. ही युंरणा
भववष्यासाठी मॉिले युंरणा ठरली.



म्हणून िेव्हा िवे्हा आपण बल्ब लावतो तवे्हा
तवे्हा थॉमस एडिसनची आठवण काढा आर्ण
त्याने िे काही आपल्याला हदले आहे त्याबद्दल
कृतज्ञ राहा.

त्याच्या कामाची सवाित मोठी पावती १९३१ मध्ये त्याच्या अुंतसुंस्कारच्या
वेळी समळाली. राष्ट्ाध्यक्ष हबिटि हॉवार ह्याुंनी पणूि देशाला आवाहन केले की
एडिसनना मानवुंदना म्हणून एक समननट हदवे बुंद करून अुंधार करूयात.
प्रत्येक हठकाणच्या लोकाुंनी त्याच्या नवनवीन शोध आर्ण कल्पकतचे्या
कारकीदीचा कायम सन्मान केला. एक अशी कारकीदि िी एक छोट्या
मलुाने खूप साऱया आकाुंक्षा आर्ण स्वप्न बाळगनू घरातील प्रयोगशाळेपासनू
सरुु केली होती.



थॉमस एडिसनच्या र्ाही सत्य गोष्टी:

एडिसनने लहानपणी फक्त काही महहनेच शाळेतील औपचाररक सशक्षण घेतले होत.े
एडिसनने लहान असताना एका टेलीग्राफ ऑपरेटरच्या मलुाला टे्न अपघातापासनू वाचवले होत.े त्याचे बक्षक्षस म्हणून त्या ऑपरेटरने एडिसनला
टेलीग्राफचे औपचाररक काम सशकवल.े
एडिसनने आपली पत्नी मीना हहला मोसि कोि द्वारे लग्नाची मागणी घातली. मीनानेही मोसि कोिमधूनच त्याचा प्रस्ताव स्वीकारला.
(मोसि कोि इलेक्ट्ॉननक िॉट्स आर्ण िॅश असलेली वणिमाला आहे. ह्याचा उपयोग टेलीग्राफ द्वारा सुंदेश पाठवण्यासाठी केला िात अस.े)
एडिसनने आपल्या दोन मलुाुंची टोपणनावे िॉट आर्ण िॅश ठेवली होती.
मेनलो पाकि येथील प्रयोशाळेत एक पाइप ऑगिन होता. काही काळासाठी नतथे त्याने एक खरेखुरे पाळीव अस्वलाचे वपल्लहूी ठेवले होत.े
एडिसनने “मेरी हॅि ए सलहटल लॅम्ब" ही नसिरी राईम सवाित पहहल्याुंदा रेकॉडििंग केली.
एडिसन आपल्या प्रयोगशाळेत खूप वेळ काम करायचा. बरेचवेळा तो नतथल्याच टेबलवर एखादी िुलकी काढायचा.
१९१४ मध्ये एका मोठ्या आगीत वेस्ट ऑरेि, न्यू िसी येथील एडिसनच्या १५ पेक्षा िास्त फॅक्टरीच्या इमारती िळून खाक झाल्या. सदैुवाने
प्रयोगशाळेला मार काही झाले नाही.
आयषु्याच्या शवेटच्या तीन वषाित एडिसनने िेवण म्हणून दर तीन तासाने ग्लासभर दधु प्यायचा. पोटाच्या समस्या दरू होण्यासाठी तो हे करत होता.
परुंतु परेुसे पोषक घटक न समळाल्यामळेु त्याच्या तब्येतीच्या तरारी अिूनच वाढल्या.
अमेररकेत रबर तयार करणे ही एडिसनची शवेटची सवाित मोठी योिना होती. त्या काळात रबर इतर देशाुंमधून आयात करावा लाग.े
एडिसन आर्ण त्याच्या सहकाऱयाुंनी सलहून ठेवलेल्या नवनवीन कल्पनाुंच्या ३००० पेक्षा िास्त वह्या उपलब्ध आहेत.


